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Ú vodní slovo
starosty obce Smilovice
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že se blíží konec prvního pololetí roku
2019, chtěl bych zhodnotit, co se za toto období v naší obci
událo.
Na začátku roku 2019 byla dokončena přístavba mateřské
školky. Díky tomuto spojení školky a školy začala školní kuchyň
využívat nové prostory pro příjem a uskladnění potravin.
V příštím roce plánujeme dále pokračovat v rekonstrukci
kuchyně a jídelny. V nových prostorách vznikla od 1.2.2019
třída pro 16 dětí, kterou školka využívá pro výuku nejmenších
dětí. Začátkem června v této nové třídě proběhlo pasování
předškoláků.

Pomalu se blíží ukončení prací na přístavbě školy a nové
tělocvičny. V současné době je dokončena většina stavebních
prací a schází pouze položení povrchu v tělocvičně a vymalování
nových prostor. Stavba by měla být dokončena na začátku
července. V průběhu prázdnin pak na dokončovací práce
naváže instalace vybavení a nábytku v nových prostorách
a třídách. Pro žáky bude mimo tělocvičny připravena nová
kmenová třída, jazyková a počítačová učebna.

www.smilovice.cz

červen 2019

Po dokončení stavebních prací na základní škole plánujeme
pokračovat v úpravách prostor kolem školy. V tomto týdnu bylo
vypsáno výběrové řízení na zakázku „Parkoviště a zpevněné
plochy u školy“ s odhadovanou cenou kolem 900 tisíc korun.
Na realizaci tohoto projektu získala obec dotaci 400 tisíc korun
z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019“. Další dotaci z moravskoslezského kraje
obec získala z programu na podporu přípravy projektové
dokumentace na projekt „Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ a MŠ Smilovice“ ve výši 64% uznatelných nákladů.
Pokračují rovněž práce na posílení vodního zdroje „Godula“.
V současné době jsou dokončovány výkopové práce pro
položení potrubí od nového prameniště k vodojemu. Od poloviny července pak začne výstavba nového jímacího zářezu,
rekonstrukce stávajícího prameniště a rekonstrukce vodojemu.
V průběhu prací nedojde k odstavení dodávek vody v obecním
vodovodu.
Obec Smilovice obdržela z odboru dopravy 29.3.2019 výzvu
k odstranění neoprávněně umístěného dopravního značení
v obci. Jedná se o dopravní značky „Zóna 30“ a retardéry. Tyto
značky jsme museli ve lhůtě třiceti dnů odstranit. V současné
době je zpracováván projekt nového dopravního značení.
Součástí tohoto projektu je umístění rychlostního prahu před
ZŠ Smilovice včetně nezbytného svislého dopravního značení,
svislé dopravní značení pro zjednosměrnění komunikace
západně od ZŠ Smilovice a doplnění 2 zrcadel do křižovatek na
sil. III/4764. V případě dalších návrhů na umístění dopravních
značek prosím kontaktujte pracovníky OÚ Smilovice.
Spolek pro obnovu venkova České republiky získal podporu
z Operačního programu Zaměstnanost pro realizaci projektu
„Obnova a rozvoj společenského a duchovního života na
venkově“. Obec Smilovice v minulém roce vyslovila souhlas se
zařazením do projektu. Pro Smilovice a dalších 16 obcí z České
republiky bude zpracován „Program rozvoje obce“ dle
metodiky MMR ČR, bude zhodnocen jejich minulý rozvoj,
přístup ke strategickému plánování a způsob řešení vybraných,
pro obce aktuálních, témat (sociální oblast, komerční služby,
regionální produkty, obnovitelné zdroje). Součástí budou
informační semináře o PRO (Program rozvoje obce). Budou
sesbírány příklady dobré praxe a podány doporučení pro
prohloubení duchovního a společenského života na venkově.
Vážení spoluobčané, přeji Vám a zejména Vašim dětem
příjemné prožití léta, prázdnin a dovolené. Přeji Vám také
dobré zdraví, štěstí a pohody jak v kruhu svých nejbližších, tak
také v kruhu občanů naší vesnice. Srdečně Vás zvu na tradiční
„Den obce“, který se uskuteční v sobotu dne 17. srpna 2019
v areálu SC Smilovice, kde bude připraven pestrý kulturní
program pro všechny generace. Také Vás srdečně zvu na
tradiční „Memoriál ing. Vladislava Krejzy“ v kopané, který
proběhne v sobotu 20. července 2019.
starosta Miroslav Sikora

Setkání s jubilanty
a vítání nových občánků.
Je již tradicí, že v měsíci květnu se společně scházejí všichni
jubilanti, kteří v průběhu roku oslavují 70, 75, 80 a více let.
Takto se v obecním sále sešlo i s doprovodem 22 občanů. S

2

Zpravodaj obce SMILOVICE

divadelním představením vystoupily děti naší Základní školy
pod vedením paní učitelky Jany Molinové.

Takto obdobně se scházejí všechny maminky a tatínkové
v měsíci červnu, abychom uvítali všechny nové občánky, kteří se
během roku narodí. Letos jich bylo čtrnáct. Opět vítání
předcházelo vystoupení děti ZŠ pod vedením paní ředitelky
Jany Dybové. Později dostaly děti a rodiče upomínky a slavnostní zápis do knihy pečetil slavnostní chvíli. Nakonec se pak
rodiče vyfotili s malými občanky jak individuálně, tak i na
společné fotografii.

starosta Miroslav Sikora

Upozornění obecního úřadu
Na základě podnětů mnohých občanů bylo sepsáno toto upozornění.
ş Důrazně žádáme všechny řidiče o zvýšenou opatrnost při
průjezdu obcí a dodržování stanovené rychlosti, což je
50 km/h.
ş Za ukládání kamenů, či výsadbu rostlin v silničním
pozemku a v blízkosti místní komunikace, na základě
posouzení situace a možného ohrožení, je silniční správní
úřad oprávněn vyměřit pokutu. Vyzýváme k odstranění
těchto překážek, z důvodu dodržování bezpečnosti provozu
a přibývajících upozornění na možné ohrožení cyklistů,
motorových vozidel a pohybující se zde chodců.
ş Obracíme se na všechny občany a rekreanty s prosbou, aby
v neděli nevykonávali práce, které způsobují nadměrný
hluk např. sekání trávy a řezání dříví.
ş Vlastníky a nájemce, kteří ještě neposekali pozemky
žádáme, aby tak učinili v co nejkratší době a pozornost
věnovali i náletovým dřevinám. Ke kácení vzrostlých
dřevin a souvislých ploch keřů rostoucích mimo les je
zapotřebí povolení.
Upozorňujeme majitelé pejsků, aby při procházce se
svými mazlíčky dbali na odstraňování exkrementů ze společných komunikací a veřejných prostranství.

ş Odpad nelze ukládat kolem sběrných nádob v centru obce
v igelitových taškách, musí být roztříděn a vhozen do
sběrné nádoby/pytle k tomuto určených.
ş Zároveň upozorňujeme všechny podnikatelské subjekty se
sídlem v obci, na jejich zákonnou povinnost, že musí zajišťovat likvidaci odpadu ze své podnikatelské činnosti a to
na základě smluvního vztahu s firmou zabývající se likvidací odpadu (např. musí mít druhou popelnici na odvoz
a prokázat kontrolnímu orgánu i způsob třídění odpadu),
k likvidaci odpadu z podnikání nelze používat odpadového systému pro občany.
ş pro uložení BIO odpadu využijte nádoby pro kompostovaní, v případě uložení posekané trávy ve sběrném
dvoře, obec hradí poplatek 690 Kč /t (za měsíc květen
4 naši občané uložili na sběrném dvoře cca 1 tunu).
Dlouholetou tradicí na vesnici bylo, že tento odpad venkovští obyvatelé vůbec neprodukovali, ale zhodnocovali si
tímto vlastním kompostováním své políčka a sklízeli
i vlastní úrodu zeleniny tzv. BIO potravin.

Bezpečné koupání a návštěvy festivalů
Koupání
Ve většině měst a obcí se první červnový den otevřela
koupaliště a i počasí na začátku měsíce vybízí k návštěvě vodních
ploch. Aby si dospělí i děti dny u vody užili a to nejen v období
prázdnin, je důležité nezapomínat na několik preventivních
zásad a nepodceňovat případná rizika, a to nejen ze zdravotního
hlediska, ale také z pohledu odcizení cenností. Míst u vodních
hladin totiž nevyužívají pouze lidé dychtící po osvěžení a zábavě,
odpočinku a klidu. Jsou mezi námi také ti, kteří zneužívají
důvěry a neopatrnosti ostatních.
Pokud je to možné, neberte si s sebou zbytečně cenné věci.
Jestliže je s sebou máte, tak je nenechávejte na dekách,
ručnících, ale využijte bezpečnostních schránek, která jsou na
mnohých koupalištích zřízeny. Můžete také případně požádat
dobrého kamaráda, aby vám cennosti pohlídal. Děti by neměly
chodit na koupaliště bez vědomí a souhlasu rodičů. Také
nepodceňujte neznalost vodní plochy, nepřeceňujte své plavecké
síly, to se totiž může stát osudným i dospělému. Pokud budete
využívat k plavbám na vodě různé čluny, vory a loďky, tak na nich
plujte pouze s plovací vestou.
Festivaly
S příchodem léta začala také festivalová sezóna. Po celé České
republice probíhají a budou probíhat různé kulturní a společenské akce, na kterých se zdržuje velké množství lidí. Každý,
kdo se chystá podobnou akci navštívit, by měl mít na paměti, že
i dobře strávený víkend či den na takovém festivalu, kulturní
akci, dnech obcí a měst, může mít nepříjemnou dohru.
Návštěvníci by měli myslet na ochranu svého majetku, hlídat
si peněženky, zavazadla. Není vhodné si své věci kdekoli odkládat a nechávat je bez dozoru. Dávat pozor na peněženky,
kabelky, které budou mít majitelé při festivalu či akci u sebe, je
nutné i v době sledování hudebních vystoupení a pohybu v davu
lidí. Noste kabelky těsně u těla s rukou na zapínání, nejlépe
vpředu na břiše, pokud nosíte batoh na zádech, mějte cenné věci
v kapse při sobě.
Při těchto akcích se také požívá alkohol a i zde mějte na
paměti, že řidiči nesmí usednout za volant pod vlivem alkoholu
nebo drog. V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že osoby mladší
osmnácti let nesmí konzumovat alkoholické nápoje.
Připomenout si zaslouží také pravidlo, abychom nenechávali
viditelně odložené věci ve vozidlech, kterými návštěvníci, ať již
vodních ploch, kulturních, společenských akcí, festivalů, na
místo přijedou. Pokud budou návštěvníci v lokalitě festivalů
stanovat, tak dodáváme, že není vhodné nechávat si při opuštění
stanu zde odložené cenné věci. Současně návštěvníkům festivalu
radíme, aby se podrobně seznámili s návštěvním řádem, ve
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kterém je zakotveno, které předměty nesmí mít u sebe při vstupu
do areálu, kde se festival koná.
Doufáme, že těchto několik základních rad přispěje k
příjemnému, ničím nekomplikovanému prožití volných dnů,
prázdnin a zasloužených dovolených.
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, 7. 6. 2019,
por. Bc. Pavla Jiroušková

Rok na základní škole

Školní rok 2018/2019 byl velice náročný na skloubení provozu školy s postupujícími stavebními pracemi na přístavbě
školy a tělocvičny. Žáci i personál si museli zvyknout na každodenní přítomnost cizích osob, na stavební hluk i technická omezení provozu. Školní rok končí a již teď vidíme výsledek práce
stavební firmy. Všichni už se těší, až se po prázdninách usadí
v nových třídách a především až si zasportují v nové tělocvičně.
Nicméně ve škole se žáci především vzdělávají. Také letos
tomu nebylo jinak. Navíc žáci byli úspěšní také na sportovních
kláních. V rámci soutěží mikroregionu, obhájili 1. místo a přivezli
zpět putovní pohár jak z vybíjené, tak z atletického trojboje. Jako
první skončili i na domácí minikopané a mini volejbalu. 2. místo
přivezli z přehazované a florbalu. Těší nás, že úspěšní byli naši
žáci i na vědomostních soutěžích (logické olympiádě, soutěži ve
finanční gramotnosti) a také na pěvecké a výtvarných soutěžích.
Po několikaleté pauze se podařilo dětem navštěvujícím hudebně
dramatický kroužek připravit divadelní představení, se kterým
reprezentovali školu na divadelním setkání „Děti před oponou“
v Třanovicích. Divadlo zahráli také jubilantům ze Smilovic,
dětem z naší mateřské školky a svým rodičům. Čtenářský kroužek si užil v každém pololetí jednu noc ve škole spojenou s řadou
zábavných aktivit. Navíc nejaktivnější čtenáři vyjedou za odměnu na odpolední výlet za kulturní památkou. V rámci přírodovědného kroužku jsme prohloubili spolupráci s mysliveckým
sdružením Řeka-Smilovice. Mladí myslivci nás seznámili
s mysliveckou kynologií, připravili pro nás výstavu mysliveckých
trofejí spojenou se střelbou ze vzduchovky. Žáci na oplátku
sbírali žaludy a kaštany pro lesní zvěř. K výchově dětí přispěla
i Místní knihovna svými projekty, besedami a divadelními
představeními. Děkujeme všem partnerům ve vzdělávání a těšíme se na další spolupráci v příštím školním roce.
Také v mateřské škole během školního roku nezaháleli.
Dokončení přístavby MŠ propojující obě budovy střídaly přípravy na provoz druhé třídy školky pro 2 až 4-leté děti. Ten byl
úspěšně zahájen k 1. 3 2019. Všichni zájemci měli možnost
v květnu prohlédnout si nové prostory mateřské školy v rámci
Dne otevřených dveří. Mrzí nás, že více spoluobčanů neprojevilo
zájem o prohlídku. Dovolujeme si vás tedy pozvat v září na
komplexní prohlídku přístaveb MŠ a ZŠ. A do té doby přejeme
všem pěkné léto.
Mgr. J. Dybová

Fotbalová přípravka
Naše fotbalová přípravka,
pod vedením Martina Lipowczana, Luďka Belly a Ondřeje
Lipowczana, absolvovala během uplynulé sezony několik
turnajů a soutěží. Vyzdvihnout
se dá zejména účast v halové Krajské zimní
lize, kde naši kluci ročníku 2011 a ml. obsadili konečné
5. místo z 28 týmů a dále kluci ročníku 2012 a ml. 6. místo z 25
družstev. Společná mužstva Smilovic-Nebor v kategoriích
mladších žáků a starších přípravek pak ve své dlouhodobé
soutěži okupují první místa.
V srpnu loňského roku byl uspořádán třídenní letní
fotbalový kemp, kterého se zúčastnilo 19 dětí. V roce 2019 je
v plánu kemp zopakovat, viz přiložený leták. Dále byl v
menším měřítku zorganizován dvoudenní jarní fotbalový
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kemp, kterého se zúčastnilo 11 dětí. Rovněž se nám v květnu
tohoto roku podařilo navázat na předešlé ročníky a zorganizovat tak tradiční turnaj O pohár starosty Smilovic. Turnaje se
zúčastnilo 8 týmů ročníku 2012 a ml., přičemž domácí
Smilovice skončily na hezkém 4. místě. Momentálně figuruje
v naší přípravce 25 dětí.
Nadále probíhá celoroční nábor nových hráčů fotbalových
přípravek. Více informací naleznou případní zájemci v uvedeném letáku. Našim cílem je vychovávat nejenom poctivé
a pracovité sportovce, ale především v tomto duchu i budoucí
dospělé. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem dětem za
kvalitní přístup k tréninkům a reprezentaci klubu, rodičům za
jejich obětavost a partnerům za jejich finanční a materiální
podporu.
Martin Lipowczan

Naše organizace čítající 36 členů v příštím roce bude mít
10 let od znovuzaložení spolku zahrádkářů ve Smilovicích
a proto již nyní máme v přípravě některé atraktivní akce,
kterými oslavíme naší činnost.
Pohled na mandloňový sad v Hustopečích z vyhlídkové
věže.

Zahrádkáři v 1. pololetí 2019
Již tradičně v 1. kvartále t.r. se konala výroční členská
schůze v „extrovce“ OÚ Smilovice s přednáškou na téma
„Bylinky v zahradě“. Toto téma je v poslední době často
skloňované, a tak někteří přinesli i vlastní výpěstky a doporučení pro pěstování.. Začátkem dubna jsme navštívili město
Hustopeče s návštěvou Mandlárny s odbornou prezentaci
včetně ochutnávky výrobků této originální provozovny. Byli
jsme seznámení se založením této firmy, která skutečně
v středoevropském měřítku nemá konkurenci. Bohatá nabídka
ochutnávky výrobků nejen alkoholických určitě všechny
oslovila. Závěr návštěvy lokality Hostopeče patřil výšlapu mezi
sady mandloní a někteří znalci vína se mohli zúčastnit akce
„Hustopečská pečeť“, která každoročně prezentuje místní
vinaře. Za tónů strážnické cimbálovky jsme ochutnávali
přihlášená vína do soutěže, což kladně ovlivnilo náladu
účastníků zájezdu při zpáteční cestě.
Již tradičním zpíváním ze slovníku „Hutnických pivních
slavností“. Pár dnů před velikonočními svátky opět v naší mini
galerii v místní knihovně se konala „Velikonoční výstava“,
která v režii paní Marie Heczkové přitáhla desítky občanů
i mimo naší obec. Byly k vidění zejména kráslice různého
provedení a na inauguraci nechybělo ani něco sladkého od
Bronky. Tradičně začátkem června jsme se setkali ve
Sportcentrum Smilovice, kde opět vaječina pro 25 účastníků
pod taktovkou starosty a hlavního míchače Pavla znamenitě
chutnala včetně degustace vystařené mandlovice z Hustopeči, která musí změnit název dle legislativy EU i přes
registraci ochranné známky ÚPV (Úřad průmyslového
vlastnictví).
Co připravujeme v tomto roce :
- návštěva farmy Prokeš Smilovice (červenec)
- spoluúčast na akci „Den obce“ (17.8.)
- výstava všech spolků obce (září)
- 9. ročník - Svatomartinské vinobraní (8.11.)
- „Závěrečná“ s přednáškou účastníka z expedice
"Colorado na raftu" (22.11.)

Gustav Chwistek, ZO ČZS SMILOVICE

Fotbalové jaro
A-mužstvo po postupu do
krajské soutěže 1.A třídy zakončilo sezónu na 13. místě s 24
body a skóre 39:52 před posledním kolem. Mužstvo bylo
před sezónou oslabeno odchody dlouholeté opory Jirky Topiarze a také
Ondry Bodečka. V jarní části přišli M. Samek (Oldřichovice),
M. Klimek (Slovan Havířov) a I. Kantor (Č. Těšín – odehrál jen
3 utkání). Bohužel jsme opět zažili v úvodu jara nešťastné
prohry, vyloučení klíčových hráčů, kteří nám chyběli v důležitých utkáních a také změnu trenéra, kdy zdravotně
indisponovaného P. Smatanu nahradil od 4. kola Jirka Kroužek do té doby vedoucí mužstva. Bohužel špatné výkony
a vynucená změna trenéra způsobily, že mužstvo úvodních
6 utkání vůbec nebodovalo. Výkony se zlepšily až si hráči
uvědomili, že o záchranu se musí mnohem více bojovat a po
zranění se vrátil 44-letý bojovník B. Kocur. Bohužel výsledkem
katastrofálního začátku jara je předposlední místo a musíme
doufat, že z naší skupiny bude sestupovat jen poslední tým Hrabová.
Do všech 13 utkání jarní části nastoupili Rom. Barteczek,
L. Baron, P. Kohut a M. Samek, nejlepšími střelci byli L. Baron
s 8 góly, F. Przyczko se 7 góly a L. Míra s 5 góly. Po sezóně
opustí náš klub po předlouhých 13 letech gólman Petr Bašanda, který se stal během svého působení u nás „smilovičanem“.
Tímto bychom mu chtěli za všechny ty roky ve smilovické
brance poděkovat a popřát hodně úspěchů ve fotbale i v životě.
Mužské „Béčko“ Smilovic se po slabším podzimu zlepšilo
a na jaře získalo více bodů než v první polovině soutěže.
Mužstvo vedené Martinem Lipowczanem bylo v zimní pauze
a poté i během jara doplněno o několik nových hráčů. Největším úspěchem týmu během sezony je trojnásobný skalp
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mužstva z Milíkova, které bylo houfně doplněno hráči z vyšších
soutěží s jasným cílem postoupit o ligu výše. Nejvíce bohužel
mrzí ztráty bodů s nejbližšími sousedními soupeři v tabulce.
Nejlepším střelcem mužského B-týmu byl David Gerlich.
Závěrem chceme poděkovat všem malým i dospělým
hráčům, trenérům, realizačním týmům, pořadatelské službě,
fanouškům a rodičům dětí za úspěšnou a důstojnou reprezentaci. Vedení Obce, SC a sponzorům pak za finanční podporu,
bez které by nemohl fotbal ve Smilovicích vůbec existovat.
(SC)

Zprávy z knihovny
Od počátku roku se v naší knihovně uskutečnilo několik
akcí pro děti i pro dospělé.
V Březnu – měsíci čtenářů nás navštívil se zajímavou
besedou cyklocestovatel a provozovatel chaty Prašivá Martin
Stiller. Poutavým vyprávěním posluchačům přiblížil cyklocestu Amerikou, při níž se svou ženou Renátou našlapali na
svých kolech 7000 km po Kubě Mexiku a USA.
Scénickým čtením přijeli děti ZŠ opět pobavit herci Lukáš
Hejlík a Alan Novotný. Tentokrát listovali knížkou Jannce
Leviho – Dobrodružství strýčka Ludvíka.
Jednou z akcí knihoven na podporu dětského čtenářství je
Noc s Andersenem. Děti nocují v knihovnách u příležitosti
výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana
Andersena, které připadá na 2. dubna. Letošní pohádkovou
nocí jsme si připomněli i 120 výročí narození Ondřeje Sekory.
Celý večer i noc se to u nás hemžilo Ferdy a Beruškami.
Kromě knížek o hmyzích kamarádech jsou u malých
čtenářů oblíbené knížky o pejscích. Proto jsme si do knihovny
pozvali čtyřnohé kamarády se svými paničkami, na besedu
o canisterapii, kde se děti dověděly spoustu zajímavých
informací nejen o tom co canisterapie obnáší, ale i jak se
o svého čtyřnohého kamaráda starat. No a jak svého pejska
namalovat a nejen jeho, dětem o pár dnů později předvedl ve
svém pořadu přední český ilustrátor a spisovatel Adolf Dudek.
Děti si vyzkoušely, jak snadno mohou cokoli nakreslit pomocí
jednoduchých geometrických tvarů.

Knihovna spolupracuje i s místním zahrádkářským spolkem. V týdnu od 8.4. byla členkami ZO p. Heczkovou,
Samkovou, Kotasovou instalována Velikonoční výstava,
kterou navštívilo přes 200 návštěvníků nejen místních, ale
i přespolních.
Poslední akcí, která nás čeká do prázdnin je Pasování
prvňáčků na čtenáře. Letos bude králem písmenkového
království pasováno 7 prvňáčků.
Přeji hezké prázdniny i dovolené a nezapomeňte, že ke
správnému lenošení patří dobrá kniha.
M.L. knihovnice

Program setkání na Karmelu ve Smilovicích
12.7. 17.00 hod. - Setkání pro všechny generace - u Karmelu
13. - 20.7.
- XcamP - u Karmelu
14.7. 9.00 hod. - Bohoslužby - u Karmelu
14. - 16.8.
- Příměstský 3D tábor
25.8. 8.30 hod. - Bohoslužby
22.9. 8.30 hod. - Bohoslužby, v 15.00 hod - Slavnost výročí Karmelu
19.10. 9.00 hod. - Setkání pro seniory
27.10. 8.30 hod. - Bohoslužby, v 15.00 hod - Památka reformace
24.11. 8.30 hod. - Bohoslužby
22.12. 15.00 hod. - Vánoční slavnost
31.12. 17.00 hod. - Bohoslužby a silvestrovské setkání
Pravidelná setkání na Karmelu:
Nedělní besídka pro děti - v neděli v 8.30 hod. Setkání mládeže - v pátek
v 18.00 hod. Modlitební chvíle - 1.a 3. středu v měsíci. Biblická hodina v neděli v 15.00 hod. kromě neděle, kdy jsou bohoslužby na Karmelu.
Bohoslužby - 1x v měsíci
Program setkání naleznete i na www.ksschsmilovice.cz,
www.sceavkl.cz nebo na vývěsce v centru obce.
Srdečně zve Slezská církev evangelická a.v.
a Křesťanské společenství z.s.

XcamP 2019
Multižánrový festival (nejen) pro mládež.
Křesťanské společenství, z. s., při Slezské církvi evangelické
a.v. zve všechny zájemce o křesťanskou duchovní tématiku na
týdenní festival XcamP do Smilovic. Letos se koná ve dnech
13. - 20. července 2019 v areálu střediska Karmel. V programu nechybí přednášky, koncerty, semináře, workshopy,
diskuse či videoprojekce. Nenechte si ujít příležitost setkat se
s mnoha (nejen) mladými lidmi z celé České republiky i ze
zahraničí. Téma letošního XcamPu je „Revoluční modlitba“
Evangelista - Jiří Chodura
„Narodil jsem se v Oldřichovicích u Třince. Od útlého
dětství jsem byl duchovně formován v evangelickém sboru
v Oldřichovicích v rámci nedělních besídek, setkání dorostu
a posléze mládeže. Po ukončení střední školy jsem studoval
angličtinu a křesťanskou výchovu na Ostravské univerzitě
a následně mi byla dána možnost studia na teologickém
semináři luterské církve Concordia Seminary v St. Louis. Od
ukončení studií sloužím v naší Slezské církvi evangelické
augsburského vyznání.“
Přednášející - David Breidenbach
Pastor David Breidenbach a jeho žena Angela jsou manželi
téměř 28 let. Jejich domov se nachází v Albuquerque, ve státě
Nové Mexiko v USA. Mají dvě dospělé děti a jednoho vnuka.
Od roku 2015 David pracuje jako výkonný ředitel misijní
společnosti East European Missions Network. Předtím sloužil
14 let jako pomocný pastor ve sboru Faith Lutheran Church
v Albuquerque.
Hudební skupiny: Grupa CME, „Mate. O / Totalnie
Uwielbienie”, October Light
Informace jsou dostupné na internetových stránkách www.xcamp.cz.
Program naleznete rovněž na vývěsce v centru obce.
Helioš P.
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